
 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 9. juni 2020. 
 

I mødet deltog: Kjeld Birch, Nils Rohde, Jan Stampe, Jørgen Nordentoft og Erland Kongsdal 
Pedersen (ref.) Fravær med afbud: Ingen. Kopi af referat til 

bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og klubbens hjemmeside.   

 

 
 

BESTYRELSESMØDE REE GOLFKLUB. 
   

REFERAT: 
(I.A. = Ikke aktuelt) 
 
1. (Evt.) indlæg fra (udvalgt) KIK/Udvalgsformand - I.A. 
 
2. Generel info v/formand, inkl. status banen, faciliteter og medarbejdere: 

Baneudvalgsmøde afholdes 10. maj. Banen står fint og vi får megen ros fra greenfeespillere. 

 

3. Referat fra sidste møde:  
    Ingen kommentarer. 

 

4. Status økonomi v/KB og JN 

Årets 5 første måneder, 1) saldobalance per 1/5 og 2) 3/6 vs. Budget-7 

(senest godkendte 20/5 estimat) Behov for yderligere korrektiv aktioner? KB-JN 

Planlægge møde med Baneejer v/KB-JN 
JN gennemgik regnskab og budget. Pæne tal for kontingent og greenfee.  

Indtægter og udgifter følger lagte budgetter pånær boldkøb, som ligger under. 

Vi følger nøje med i udgifterne.  

Baneejer kontaktes om snarligt møde. 

 

5.  Markedsføring/kommunikation – status v/EKP, KB, NR 
Møde afholdes 10. juni med plan for sommer og efterår.  

 

6.  Klub 37/Åbne Huse mv - status og ønsker. Rekruttering fremadrettet –   

Rekrutteringsudvalg, andre tiltag? v/KB 
      Åbne huse har givet pænt mange Prøvemedlemmer, specielt Coronaforsinkelser og –restriktioner taget    

i betragtning. 

      Rekrutteringsudvalg nedsættes med KB, NR, Jon og Winie Hillemann. 

      Vi skal videreudvikle det gode arbejde hos Klub 37 og øge tiltag for at skaffe flere nye medlemmer.  

 

7.  Administration/sekretariat/bogholderi – status, inkl. AB erstatning v/JN. 
Erstatning for AB skal søges, men afventer møde med Baneejer om deres behov. 

       ProBox 24 overvejes. Giver god kundeservice overfor alle og kan aflaste personel. 



 

 

       JS går videre med det og undersøger nærmere. 

 

8.  Strategiproces – status udvalgte handlingsplaner. I.A.  

9.  Orientering fra/om udvalg, KIK, shop, restaurant og Pro. 
     Sponsorudvalget – hvordan gør vi det klart til efterårets indsatser v/JS/KB 
     Vi skal være ude i god tid inden næste sæson.  Møde indkaldes inden sommerferien.     
     Turneringsudvalget, Eliten, Tematræning, Jubilæumsugen mv v/NR 
       Åbningsturnering 27. juni med max 50 deltagere. 
       Øvrige turneringer ikke helt fastlagt endnu. Jubilæumsuge 34 med afsluttende turnering 23/8. 
       Tematræning fastlægges sammen med Jon efter samtaler med implicerede udvalg. 

       Banekontrol. 
       Limousinebuggyen som bruges i weekender er under længerevarende reparation. JN undersøger. 

       Forespørgsel om tvungne 4-bolde i weekender og helligdage v/NR 

       Svært at administrere, men opfordring til at spille sammen. 
      

10. Årshjul plus opståede ad hoc emner:  
      GF hvordan, hvornår v/KB/JN. 
       .Med ny udmelding fra DGU kan vi indkalde til ordinær generalforsamling 10. juli kl. 16.00. 
        P.g.a. Corona foranstaltning skal det ske med forhåndstilmelding. 
 

11. Eventuelt. 
        Forslag fra et medlem om at indføre medlemskort med påklistret årstal. Vi er ikke afvisende. 
        Fra samme medlem et ønske om greenfeebilletter, men afvist pga vores nuværende billige green-  
        feepriser.  
        Villy Hedegaard har lavet hole in one 8. juni på 18. hul. 
        Bannere i indkørslen er slidte og udskiftes. 
 

NÆSTE MØDE: 07.07.2020 KL. 16:30 


